
 

 
 הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

 
   

 

 

6102יולי

 (Bidding)הנחיות לרישום בשיטת ה"מכרז" 

ז"תשעלשנה"ל(2בחוגיםמסוימים)שניהולתואר1לתוארהראשוןרישוםהערךיילמדעיהרוחפקולטהב

.באמצעותשיטתהמכרזהממוחשב)לשניהסמסטרים(



 לגבי הרישום בשיטת בידינג יתקיים לתלמידים מפגש הסבר והדרכה 

 גילמןבבניין  ע"ש אתינגר 011אולם , ב01011בשעה  ,79.92106' דיום ב

 
 

 http://www.ims.tau.ac.il/bidd  כתובת האינטרנט0בא ושער הכניסה למערכת הבידינג ה



 הרישום למערכת גישה אשר לתלמידים, ורק אך המושילתתאפשר שכר חשבון על המקדמה לשנתאת לימוד

תש עם.ז"עהלימודים הדין הוא גורם ע"י ממומן שלהם הלימוד ששכר לפרסםועחיצוניתלמידים הזכאים

   לימודים.

את  להבטיחכדילפני מועד הרישום  לפחות שבוע הלימודשכרהמקדמה על חשבון ולשלם את חשוב להקפיד 

יש להצטייד באישור  תאריך מאוחר יותר(9קליטת הוראת התשלום במערכת )גם אם בהוראת התשלום מצוין 

 3הבנק, למקרה של בירור9 ל ידיהתשלום החתום ע


הבנקבעתהרישוםלידיחתוםעהתשלוםהשובראתיציגותלמידיםשאיחרובתשלוםהמקדמהע"חשכרהלימוד

שוברהןלשלוחאת.נית056חדרבבנייןגילמןכללית,התלמידיםהבמזכירות02:11-10:01בשעות'ה-'בימיםא

לופין,ניתןילחברור(.תעודתהזהותיהיה)ישלהקפידשמספר10-2412504מס''חותמתהבנקלפקסהנושאאת

לאחר.דמהפעולותשכרלימוד,תשלוםבכרטיסאשראי,ולשלםאתהמק,יםלתלמידמידעאישילהיכנסלאתר

התשלוםבאתר,יעודכןשכ"לוניתןלהתחילברישוםלבידינג.



 עקרונות המערכת 0רישום בשיטת ה"מכרז" 09

ניםמזי.למערכתזו,שהיאמערכתממוחשבת(Bidding)בשיטתה"מכרז"נעשההרישוםלקורסים 

"המכירהתלימודבשיטתוקבוצבםוהיאמשבצתאותהקורסיםהמועדפיםעליהםאתיםהתלמיד

כיתותמןהמחשביםשבהאינטרנטוכןלרשתהמחוברלהירשםלקורסיםמכלמחשבניתןהפומבית".

.112בניין ווב, חדר וב 262בניין גילמן, חדר ב שנמצאותהמחשביםשלהפקולטה

.00:11-ל0:11שעותביןהה'-בימיםא'-בבנייןגילמן:שעותהפתיחהשלכיתותהמחשבים

.07:11-ל0:11ביןהשעות'ה-'בימיםא-ובבבנייןו


                                                           

אפריקהמלבדלימודי1
,,לימודימגדר,ספרות,פילוסופיהגאוגרפיהוסביבתהאדםייערךבחוגיםאלהבלבד:שניהלתוארבשיטתה"מכרז"רישום2
ולימודיהתרבותעברית.והאסלאםערביתהלימודי
 עדשבועלפנימועדהרישום.ישלמו את המקדמה  קבעתלמידיםהמשלמיםבאמצעותהוראת 3

http://www.ims.tau.ac.il/bidd
https://www.ims.tau.ac.il/tal/Default.aspx
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 לוח זמנים לרישום לקורסים 29

הרישוםלקורסיםבשיטתה"מכרז"יתקייםבשנימקצים:

  01011בשעה  009.92106' אעד יום  00011משעה  79.92106' דמקצה ראשון0 יום  

http://www.ims.tau.ac.il/biddבכתובתבשעותאחה"צ006..2610תוצאותהמכרזיפורסמובתאריך

  01011בשעה  219.92106' דעד יום  00011משעה  269.92106' במקצה שני0 יום  

.tau.ac.il/biddhttp://www.imsבכתובתבשעותאחה"צ2610.0.60תוצאותהמכרזיפורסמובתאריך

אין כל משמעות למועד הקלדת הרישום9 תהליך עיבוד תוצאות המכרז נערך רק בתום מועדי שימו לב0 

הרישום9  מומלץלאלדחותאתהרישוםלקראתמועדסגירתהרישוםכדי כן, הצורךניתןשבעתאףעלפי

וכד'.הסמיסיהיהלפנותלבירוריםולעזרהבפתרוןבעיותכגוןשכרלימוד,

10-2417210בבנייןגילמןבטלפון:עזרהטכניתברישוםניתןלפנותלכיתותהמחשביםקבלתל

 07:11-10:119ביןהשעות  10-2415007בבנייןוובבטלפון;00:11-10:11ביןהשעות

 .לחוגיהלימודשאלותבענייניתכניותהלימודיםישלפנותב


תכניתלרשםבמועדיםהמפורטיםלעילותלמידיםהמעונייניםלהוסיףקורסיםיתלמידיםשנבצרמהםלה

בתאריכים,שהואהשבועהשנישלהסמסטר,השינוייםשבועהלימודיםיוכלולעשותזאתבמהלך

.מזכירותהחוגבשעותשיפורסמועלידי01.00.02-2.00.02

(2002.9)בשעה  01900906 – 01901906ניתן לבטל רישום לקורסים באינטרנט בין התאריכים 

וזאת גם אם לא ישתתפו  בשכר לימוד התלמידיםעבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני, יחוייבו 

 בקורס9

 

  

 וכלליםהגדרות  0"בידינג" -המכרז  .3

 https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspxקותלרישוםבבידינגהוראותמדוישבהכתובתהמצגת



 הקצאת נקודות   090

סמסטרלרישוםלקורסיםהןשלסמסטרא'והןשל,עומדלרשותכלתלמידהסךהנקודותמידעעל

הרישום.בתחילתיצויןעלצגהמחשבויפורסםעלידיהחוגים,ב'

.לתלמידיםשמילאואתשאלוןרמתההוראהיתווסףבונוסבעבורמילויכלשאלוןהערה:



 ניקוד מינימלי לקורס   092

ניםיימעונםנקודותלכלקורסשהלהקצותיםהתלמידםרשאיםעומדותלרשותהבאמצעותהנקודות 

9נקודות 2מליתלקורסהיאלהשתתףבו.ההקצאההמינייםאונדרש

 מתי בכל זאת אין צורך להקצות נקודות? 

נקודות - להקצות צורך אין ולכן בניקוד מחויבים אינם החובה קורסי מסוימים בחוגים

עבורם.ב

http://www.ims.tau.ac.il/bidd
http://www.ims.tau.ac.il/bidd
http://humanities1.tau.ac.il/site/images/sec-list-16.doc
https://www.ims.tau.ac.il/Bidd/Help/Help.aspx
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לקבוצהבעלתלפחותנקודות5קבוצותחלופיות,ישלהקצותכמהבקורסמבוקשישאם -

.העדיפותהגבוהה

.דותלשארהקבוצותהחלופיותשאליהןביקשתםלהירשםאיןצורךלהקצותנקו

הנקודות"אךורקאם1כאשרנרשמיםלקורסאךורקכחלופהלקורסאחר,יטופלהקורסבעל" -

.יסורבהקורסשהיהבעדיפותגבוההיותר)הנקודותיועברולקורסהחלופי(




 מגבלת מקומות    090

  במספר קורסהמקומות כל או מוגבלקבוצה בשל הן ו, המערכת אילוצי בשל אתהן לאזן הצורך

מסךהזנתהנתונים.במספריהתלמידיםבקבוצותהלימודהשונות.אתמגבלתהמקומותניתןלראות

 "בידינג" -המכרז      091

  ישובצו אשר התלמידים עבמספר יוגבל מסוים פיקורס זה.ל לקורס שנקבעה המקומות מכסת

,והשיבוץייעשהותהנקודמספרלפיתלמידיםשהשתתפוב"מכרז"ידורגועבקשותהשיבוץשלכלה

מ לותהנקודמספר ביותר הגבוה מספר ביותר. הנמוך אתבעתהשיבוץ התלמידיםשהקצו  יועדפו

סךההקצאהבסדריורד.במקריםלפיעבורהרישוםלאותוקורס,עבמספרהנקודותהגבוהביותר

 כמהשבהם אוהציעותלמידים תו נקודות התמלאהמספר הקורס שתקבע,ומכסת נוסחה תופעל

במועדבאופן אקראי מתחשב אינו "המכרז"( )ביצוע לקורסים הרישום לקורס. המתקבלים את

הקלדתההעדפות.ה"מכרז"מתבצעבסיוםהרישוםלאותומקצה.

בשתידרכים:נעשיתהעברת הנקודות   092

:()ברירתמחדלהעברה אוטומטית.0 

י אליה התקבל שלא לקבוצה תלמיד שהקצה לקורסוהנקודות אוטומטי באופן עברו

.ותהנקודמספר גובה  ל פיעהבאבתור

 העברה לפי בחירה  .6

התלמידעצמויקבעלאיזהקורסלהעביראתהנקודותאםלאהתקבללקורסמסוים.

ופןהעברתאאליויועברוהנקודות.שאתמספרהקורסעלהתלמידלבחורבחלופהולהזין

באישורגםויופיעשבחרהתלמידיופיעעלמסךהזנתההעדפותהנקודות

התלמידבתוםהזנתהנתונים.שיקבל

  
 לב0שימו           

 עברו הנקודות שהוקצו לו לקורס הבא9 ובמקרה של קורס שנדחה, י *
 9 עברו ולא ייצברוונקודות אלה י   

 לאיבוד9אם שכחתם להזין מספר קורס חלופי, הנקודות תלכנה  -נקודות לפי בחירה העברת באופן  *
 
 
 

 :/קבוצהקבלה לקורס -אפשריות לאי סיבות   096

 לאהוקצודינקודות.–הקורסמלא 

 כלומרהתקבללקבוצהאחרתבעדיפותגבוהה,קבוצהאחרתבאותוקורסבשובץהתלמידכבר

 יותר.

  ההוראה בזמן החופפים הגבוה-קורסים הנקודות מספר בעל הקורס פי על ייעשה השיבוץ

 יותר.
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וה העדיפויות סדר לפי הבא לקורס יועברו )החופף( השני לקורס שהוקצו נקודות שיטתלפי

 העברתהנקודות)שיבוץאוטומטיאושיבוץלפיבחירה(.

  9ותחופפד בהם ומיששעות הלאין לשבץ שני קורסים ( 0 שימו לב0     

  ומם לקורסים ולהימנע מומלץ לתלמידים לבדוק את לוח הבחינות קודם ריש( 2                  

 מבחינות חופפות9                          

 קורסים ייעשה בשני שלבים )שתי ריצות במחשב(0בשיבוץ התלמידים  097

התלמידיםמזיניםאתהעדפותיהם,המכרזיעובדותוצאותיויתפרסמובאתר0מקצה ראשון

 האינטרנט.

הראשון,ניתנתהזדמנותלכלהתלמידיםלתקןעלסמךתוצאותהשלב:)"מקצהשיפורים"(מקצה שני

.מקצההראשוןהולשפראתשיבוצם,תוךשהםמתחריםעלהמקומותשנותרופנוייםלאחר

אלהשבהם,פרטלמקריםהמקצההראשוןאיןיכולתלפגועבשיבוציםשנעשובמסגרתלמקצההשני

:המקצההראשוןאתתוצאותהמקצההשניבטלי

.במקצההראשוןקבוצתקורסשונהמזושקיבלמקצההשניבקיבלהתלמיד-

קיבלקורסשכברשעותהלימודשלחופפותלהבשעותנלמדקורסהבמקצההשניקיבלהתלמיד-

.במקצההראשון

יתבטל,ולפיכךוהגדירןמחדשבשנימקריםאלהמניחההמערכתשהתלמידשקלאתהעדפותיו

.במקצההשניביקששקורסבובץוהתלמידישבמקצההראשוןרישוםה

מקצההיתפנומקומותבמהלךכייתכןיניתןגםלנסותולהירשםלקורססגור,בהנחהשבמקצההשני

 .השני

 ביטולים בין המקצים 091

זכה יזה  בין המקצה הראשון לשני ניתן לבטל קורסים אליהם התקבל התלמיד9 ביטול קורסים בשלב

 9הקורס שבוטלאת התלמיד במקצה השני בסך נקודות 

שעה לאחר פירסום תוצאות שיבוץ מקצה ראשון ועד  ביטולים בין המקצה הראשון לשני ניתן לערוך

 9שניהמקצה התחילת לפני 

 

 

 הפעלת מערכת הזנת נתונים 19

 נתונים אישיים    190

0עלהתלמידלהקישאתמספרהזהותשלו)הרישוםבתחילתהפעלתמערכת:מספר התלמיד  4.0.0

כוללספרתביקורת(.,ספרות

עלפישניהנתוניםונוסףעלמספרתעודתהזהות,ישלהקישקודזה0סיסמהשם משתמש ו 4.0.6

מזההאתהתלמידומאפשרלולבצעאתהרישום.המחשב

 קוד על וההסבר מחשב על להדוא"לכתובת ניתן האינטרנטקבל הרישוםבאתר במערכת

)קודמחשבוכתובתאימייל(.http://www.ims.tau.ac.il/bidd 0בכתובתבמכרז

:כוח-רישום באמצעות בא  4.0.0 הוא הרישום, את לבצע מהתלמיד נבצר נציגרשאיאם למנות

חמבקשלבצעאתהרישוםבכיתותהמחשביםשלהפקולטה,והכ-.אםבאשיעשהזאתמטעמו

שלהתלמידמשתמשה,בשם,בתעודהמזההמטעםהתלמידתובייפויכוחכתובישלציידאו

http://www.ims.tau.ac.il/bidd


 -  5  - 

שלוובסיסמה בלא . בשםנתונים רישום לתקן או רישום לבצע לו לאפשר נוכל לא אלה

  התלמיד.

 

 הזנת ההעדפות    192           

הזנתההעדפותיתבקשהתלמידלהקלידאתהפרטיםהאלה:בשלב

הקבוצההמועדףאואתהתלמידאתהקורסלאחרעיוןבידיעוןיבחר0/קבוצה מועדפתמועדף קורס

סדרסימוןהקבוצותלפיסדרעדיפויותאחריבחירתהקבוצההמועדפתקורסים.ההמועדפתמרשימת

יסדרהעדיפויותפקובעאתהבחירה.אםישיותרמקבוצהאחתלאותוקורס,ישלבחוראתהקבוצותל

רצוי.ה

עלהתלמידמתיבתהבחירהאתהמסגרתהרלוונטיתלו,עלפיהקורסויבחרלצורךהרישום:מסגרת

מסלוללימודיו.פי

אופן העברת הנקודות0 מעונייןלהקצותלקבוצההמועדפת.התלמידמספרהנקודותש0הניקוד

.0.5עלפיבחירה,כמוסברבסעיףאואוטומטי




 סיום הקלדת הנתונים 190

אליה נרשם באמצעות המכרז הממוחשב9 ששל המערכת דף מודפס ם ההקלדה יוציא התלמיד בסיו

אליהם ביקש שבעיה לגבי הקורסים תתעורר בהם שאישור הרישום מהווה אסמכתה במקרים 

 רשם9יהתלמיד לה

 רשמי והאישור הסופי יינתן עם פרסום תוצאות המכרז9 אישור זה איננו

קבוצות.אולהרישוםלקורסיםאתכנסלמערכתהבידינגולשנותילהניתןבכלשלבבמהלךהרישום

.רק האישור האחרון תקףעבורכלשינויישלהנפיקאישורנוסף.ב


 פרסום התוצאות 191

 הרישום תוצאות את לברר ניתן ד,אינטרנטבהבידינגבאתר פירוט והסיבותלרבות רישום חיית

לדחייה.

ת בדוארילא אישיות הודעות .שלחנה לתוצאותיפורסמובאתר הנוגעים סטטיסטיים נתונים גם

הרישום.


 שינוייםהמועד  192

(.6)ראהסעיףבשבועהשינוייםרשםייוכללנסותלה/יםרשםלקורסיתלמידשלאהצליחלה

 

 תנאי קדם לקורסים ותנאים אחרים 29

.התנאיםלרישוםלקורסים)דרישותקדם(מטילהעלהתלמידאחריותלבדיקתשיטתה"מכרז"

השתתפותלהפקולטהשלרישוםלקורסיםעלפיהעקרונותהמפורטיםבמכתבזהאיננומהווההתחייבות

.הלימודבועומדבדרישותהתלמידאינובקורסאם

 

 הערות והמלצות 69

 יסמהידועהלושאשרראתקודהמחשבוכיהסהתלמידלוודאעל. 

https://www.ims.tau.ac.il/bidd/Default.aspx?


 -  6  - 

 .הפקולטה.בידיעוןמופיעהמערכתהשיעוריםישלהכיןמערכתשעותקודםלתחילתהרישום 

 :ניתןלראותאתידיעוןהפקולטהבאתרהאינטרנטבכתובת 

17-http://humanities1.tau.ac.il/yedion/16/ -וגוסטאחודשבמהלךיתפרסםהמעודכןןהידיעו. 

 החוג של הלימודים מבנה את באינטרנט לבדוק ואתיש הלימודים, תכניות לכלוכן לב לשים

 הדרישותוההנחיותולהכיןהעדפותוהקצאתנקודותמראש.

 לוסךהנקודותשהוקצבמספרנקודותהעולהעללהקצותתלמידאינויכול. 

  רישום: תוצאותלנוחסטטיסטיקת של סטטיסטי דו"ח האינטרנט באתר מתפרסם התלמידים ות

קודמות.התוצאותמתפרסמותלידיעהבלבדואיןלהסיקמהןעלהתוצאותניםששלבמכרזהרישום

הצפויותברישוםלקורסים.

 
 
 

 לכולכם, ומוצלחת יהישנת לימודים פור
 

 ע"ש לסטר וסאלי אנטין הפקולטה למדעי הרוח

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/16-17/

